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l tret distintiu del concert commemoratiu
dels 25 anys d’Ibercàmera va ser l’acurada
interpretació que l’Orquestra i Cor del Tea-

tre Mariinski de Sant Petersburg, dirigits per Valeri
Gergiev, que van fer de la Simfonia núm. 2 «Res-
surrecció» de Gustav Mahler. Les maneres de Ger-
giev, ben personals, i les excel·lències de l’orques-
tra van anar desapareixent per deixar pas al monu-
ment musical que aquesta obra representa. Hi havia
música, amb un discurs que se t’enduia inexorable-
ment. Intèrprets al servei de l’art. La gran lliçó.

Mahler, de molt jove, enceta amb aquesta obra
una reflexió sobre la vida i la mort. El programa de
mà reproduïa uns fragments de la correspondència
del compositor amb la que esdevindria la seva es-
posa, Alma Schindler, el 1901, en què clarifica les
intencions. S’imagina el primer moviment davant
el fèretre d’un home estimat i s’hi repassen els di-
versos moments de la seva vida. Pot obrir-se aquí la
hipòtesi que potser pensava en el director Hans von
Bülow, mort un any abans d’estrenar-se l’obra i que
havia quedat horroritzat pel premonitori primer
moviment Totenfeier (cerimònia de la mort) quan
el va sentir per primera vegada en una prova el
1892. Mahler explica que el segon temps són els re-
cords de joventut; el tercer dubta de Déu i de si ma-
teix; el quart és el redescobriment de la fe ingènua i
el cinquè, en què sona la Gran Crida de l’Apocalip-
si, finalment «apareix la meravellosa llum de Déu i
tot queda tranquil. No hi ha judici, ni cap pecador,
ni càstigs, ni recompenses. Un omnipotent senti-
ment d’amor ens il·lumina amb la seva saviesa i
benaurança». I el compositor no troba res millor
per finalitzar l’obra que la glossa d’un motiu wag-
nerià.

Tot això va ser subratllat per Gergiev, que ha edi-
ficat una orquestra molt sòlida. A l’uníson de la
corda s’hi afegien detalls com, per exemple, que
quan sonaven alhora clarinet, oboè i flauta no eren
tres instruments que tocaven junts sinó que es pro-
duïa un únic so. Un fagot de somni i un metall efi-
cient, que va brillar en l’obertura festiva de Xosta-
kòvitx amb què es va començar el concert com a
obsequi a Ibercàmera, completaven el quadre. Un
cor més discret i unes solistes eficients però no ex-
cepcionals s’integraren bé en l’obra. Gergiev va de-
mostrar recursos per adaptar-se a l’escenari. Va di-
rigir, com li agrada, a peu pla, sense podi, fonent les
seves mans amb l’orquestra. Va situar el metall a la
dreta, al mateix nivell que la resta d’instruments i
va aconseguir que no predominés tant com en la
col·locació usual. Va disposar les dues solistes, la
soprano Marina Xàgutx i la mezzo Zlata Bulitxeva,
darrere l’orquestra i la seva veu es va projectar mi-
llor que quan les situen a primer rengle. En resum,
una veritable festa de la música.

Algú solvent, un altre director d’orquestra, em
comentava que no hi havia hagut la unció de quan
es dirigeix les primeres vegades aquesta simfonia,
que tot havia estat una mica fred, cerebral. Efecti-
vament, Gergiev, que la deu haver interpretat mol-
tíssimes vegades, se la sap bé i va al gra, potser, és
veritat, amb una certa pressa, però de la dinàmica
un punt accelerada en treu també valors afegits.
Sense negar altres punts de vista, dijous de la set-
mana passada va ser una veritable festa de la músi-
ca. Ibercàmera la va encerar en centrar en aquest
concert la celebració del seu aniversari. Josep M.
Prat, el seu promotor, va dir unes paraules d’agra-
ïment en començar el concert.
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clàssica | orquestra i cor del
teatre mariinski

Al servei de Mahler

� Programa: Obres de Xostakòvitx i Mahler, per

l’Orquestra i Cor del Teatre Mariinski, solistes i la

direcció de Valeri Gergiev

Lloc: 25a temporada d’Ibercàmera. Sala Pau

Casals de L’Auditori (Barcelona)

Dia: 22 de gener del 2009

JORDI MALUQUER

PUBLICITAT

8
3
3
0
4
5
-9

5
5
3
7
2
V

● La Sala Beckett i l’Insti-
tut Ramon Llull (IRL) van
presentar ahir el web
www.catalandrama.com,
des d’on exportar la dra-
matúrgia catalana. La pà-
gina ha obert amb 180 tra-
duccions de 104 textos
d’una trentena d’autors.

La intenció és ampliar el
repertori a mida que els
autors facilitin més traduc-

cions. El web també s’ani-
rà renovant amb informa-
ció sobre els textos penjats
i editarà un butlletí virtual
que s’enviarà a productors
que donin valor a l’autoria
catalana. Accedir al mate-
rial serà gratuït i els pro-
ductors podrien tenir aju-
des per bastir un muntatge.

El director artístic de la
Beckett, Toni Casares,
creu que es pot exportar

amb orgull gràcies a la
qualitat dels autors cata-
lans. La Fundació Romea
té un banc de textos simi-
lar a internet, des de fa tres
anys. Inclou textos per a
un màxim de cinc actors,
escrits en català i castellà.

L’IRL també col·labora
en edicions i traduccions i
impulsa el teatre català do-
nant-lo a conèixer amb ca-
tàlegs per a festivals. El

web es considera com un
tercer volum. En els vo-
lums de paper es presenten
artistes de dansa, teatre, de
carrer, de teatre familiar i
experimental. El director
de l’IRL, Josep Bargalló,
va aclarir que els catàlegs
es refaran per incloure-hi
artistes de les Balears, des-
prés que s’hagi formalitzat
la seva reincorporació a
l’institut.

El web Catalandrama obre amb 180
traduccions de dramaturgs catalans
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